
1 
 

 
 
Besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober 2022 (uitloop 2 november 2022). 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren 
Assorgia, Van den Born, Bruin, Feeburg, Karhof en Vermooten.  
 
2. Spreekrecht burgers.   
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Weerstand. 
 
4. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
HAMERPUNTEN 
 
5. Voorstel tot het benoemen van leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 

en van de Agendacommissie RRN. 
De raad besluit bij acclamatie: 
1.  de heer M. Pastoor, namens de fractie Pastoor, te benoemen als lid van de Regionale 
 Raadscommissie Noordkop; 
2.  de heer R.N. Bruin, namens de fractie van de VVD, te benoemen als lid van de Regionale 
 Raadscommissie Noordkop; 
3.  de heer E.J. Dasbach als lid van de Regionale Raadscommissie Noordkop te ontslaan; 
4.  de heer H. van Dongen te benoemen als lid van de Agendacommissie van de Regionale 
 Raadscommissie Noordkop; 
5.  de heer B.E. Wilkens, namens de fractie Bazen, te benoemen als lid van de Regionale 
 Raadscommissie Noordkop; 
6.  de heer C.M. Bazen, namens de fractie Bazen, te benoemen als plaatsvervangend lid van de 
 Regionale Raadscommissie Noordkop. 
 
6. Voorstel tot het benoemen van mevrouw M. Anthonijsz-Keizer tot lid van de 

raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
Stadsontwikkeling en -beheer.  

De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw M. Anthonijsz-Keizer te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Vervolgens legt mevrouw Anthonijsz-
Keizer de belofte af. 
 
7. Voorstel tot het benoemen van de heer S.T.M. Milatz tot lid van de raadscommissies 
 Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer S.T.M. Milatz te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Vervolgens legt de heer Milatz de 
belofte af. 
 
8. Voorstel tot het benoemen van de heer B.E. Wilkens tot lid van de raadscommissies 
 Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
de heer B.E. Wilkens te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Vervolgens legt de heer Wilkens de 
belofte af. 
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BESPREEKPUNTEN 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en 
 meerjarenraming 2024-2026. 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Begrotingswijziging 2023: Coalitieakkoord 
 Den Helder. 
11. Voorstel tot vaststelling Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 
 2023. 
12. Voorstel tot vaststelling Verordening afvalstoffenheffing Den Helder 2023. 
13 Voorstel tot vaststelling Verordening lijkbezorgingsrechten Den Helder 2023. 
14. Voorstel tot vaststelling Verordening rioolheffing Den Helder 2023. 
15. Voorstel tot vaststelling Verordening toeristenbelasting Den Helder 2023. 
16. Voorstel tot vaststelling Verordening precariobelasting Den Helder 2023. 
17. Voorstel tot vaststelling Verordening forensenbelasting Den Helder 2023. 
 
De fracties geven op volgorde van loting hun algemene beschouwingen over de programmabegroting 
en de daaraan gerelateerde voorstellen weer. De loting heeft tot de volgende volgorde geleid: 
Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, fractie Pastoor, VVD, ChristenUnie, 
CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Seniorenpartij Den Helder, Beter voor Den Helder en de fractie Bazen.    
Vervolgens is de vergadering kort geschorst. Na de schorsing geven achtereenvolgens de wethouders 
Kos, Wouters, Bais, Camara, De Koning, Augustijn en De Vrij een reactie op de algemene 
beschouwingen. 
 
VERVOLGENS SCHORST DE VOORZITTER ROND 22.50 UUR DE VERGADERING TOT 
WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022, 16.00 UUR. 
 
De vergadering is hervat op woensdag 2 november 2022. De volgende raadsleden zijn hedenavond 
afwezig: Assorgia, Feeburg, Hough-de Boer en List. De raadsleden Karhof en Pastoor komen later. 
 
Amendementen 
 
Amendement 9.1 van de fractie van de Stadspartij Den Helder en de fractie Pastoor over 
verhoging raming toeristenbelasting (€ 69.000,-) door de belasting te verhogen met 12,5%. 
Met het amendement wordt de volgende passage toegevoegd aan het eerste beslispunt van het 
ontwerpbesluit 2022-041030 (vaststelling programmabegroting 2023): 
 “, met dien verstande dat de geraamde opbrengst van de toeristenbelasting wordt verhoogd met 
€ 69.000,-.” * 
De raad besluit in meerderheid (17/10) het amendement te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, D66 en de PVV stemmen tegen het amendement.  
 
Amendement 9.2 van de fracties van de Stadspartij Den Helder en Samen Actief Sr en de fractie 
Pastoor over verhoging raming forensenbelasting (€ 70.000,-) door de belasting te verhogen 
met 12,5%. 
Met het amendement wordt de volgende passage toegevoegd aan het eerste beslispunt van het 
ontwerpbesluit 2022-041030 (vaststelling programmabegroting 2023): 
“, met dien verstande dat de geraamde opbrengst van de forensenbelasting wordt verhoogd met 
€ 70.000,-.“ ** 
De raad besluit in meerderheid (20/7) het amendement te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, D66, de ChristenUnie en de fractie Bazen stemmen tegen het amendement. 
 
Amendement 9.3 van de fracties van de VVD en Beter voor Den Helder en de fractie Pastoor 
over afschaffen precariobelasting (geraamde opbrengst € 44.000,-). 
Met het amendement wordt de volgende tekst toegevoegd aan beslispunt 1 van het voorstel tot het 
vaststellen van de Programmabegroting 2023: 
“, met dien verstande dat: 
• de precariobelasting met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft; 
• de geraamde opbrengst precariobelasting ad € 44.000,- wordt geschrapt; 
• het college van burgemeester en wethouders de voor de afschaffing van de precariobelasting 
 noodzakelijke uitvoeringshandelingen verricht.” *** 
De raad besluit in meerderheid (24/3) het amendement te aanvaarden. 
De fractie van D66 en de fractie Bazen stemmen tegen het amendement. 
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Amendement 9.4 van de fractie Pastoor en de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp over het schrappen van diverse beleidsintensiveringen die zijn opgenomen in de 
eerste begrotingswijziging 2023 (coalitieakkoord). 
Met het amendement wordt het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 
2023: coalitieakkoord) als volgt gewijzigd: 
I beslispunt 11, incidenteel € 27.000,- en structureel € 53.000,- voor de entree een openbare 
 ruimte op Willemsoord, te schrappen; 
II beslispunt 13, incidenteel € 50.000,- voor het ambassadeurschap, te schrappen; 
III beslispunt 19, structureel € 7.000,- voor het project Brugwachtershuisje, te schrappen; 
IV beslispunt 24, investeringskrediet van € 1,9 mln. voor de openbare ruimte op Willemsoord, te 
 schrappen; 
V beslispunt 26, een aanvullend investeringskrediet van € 135.000,- voor het Brugwachtershuisje, 
 te schrappen. 
De raad besluit in meerderheid (9/18) het amendement te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Samen Actief Sr, de fractie Pastoor en de 
fractie Bazen stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 9.5 van de fractie van het CDA over verlaging van het budget voor uitbreiding van 
de ambtelijke organisatie met € 250.000,-. 
Met het amendement wordt beslispunt 5 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (wijziging begroting 
2023: coalitieakkoord), dat als volgt luidt: “Een structureel bedrag van € 950.000,- beschikbaar te 
stellen voor capaciteit binnen de organisatie” gewijzigd in: “Een structureel bedrag van € 700.000,- 
beschikbaar te stellen voor capaciteit binnen de organisatie”. 
De fractie trekt haar amendement in op basis van de beraadslagingen. 
 
Amendement 9.6 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen  
Actief Sr over het schrappen van het incidentele budget van € 50.000,- voor het 
ambassadeurschap Den Haag en Brussel. 
Met het amendement wordt beslispunt 13 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (begrotingswijziging 
begroting 2023: coalitieakkoord), dat als volgt luidt: “Een incidenteel bedrag van € 50.000,- voor 2023 
beschikbaar te stellen voor ambassadeurschap Den Haag en Brussel.” geschrapt. # 
De raad besluit in meerderheid (16/11) het amendement te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, het CDA, Samen Actief Sr, de fractie 
Pastoor en de fractie Bazen en de heer Houben stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 9.7 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over een 
structureel budget van € 80.000,- op te nemen in de begroting voor het houden van referenda. 
Met het amendement wordt aan het ontwerpbesluit 2022-042734 (wijziging programmabegroting 
2023: coalitieakkoord), een beslispunt toegevoegd, dat als volgt luidt: 
“Een structureel budget van € 80.000,- in de begroting op te nemen voor het uitvoeren van referenda 
en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken, medio januari 2023 met een voorstel te 
komen.” 
De raad besluit in meerderheid (10/17) het amendement te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, Samen Actief Sr, de fractie Pastoor 
en de fractie Bazen stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 9.8 van de fractie Pastoor en de fracties van Samen Actief Sr en Behoorlijk 
Bestuur v D-H & Julianadorp over het beschikbaar stellen van € 1 mln. voor een Helders 
steunfonds. 
Met het amendement worden de volgende beslispunten toegevoegd aan het ontwerpbesluit 2022-
042734 (eerste wijziging programmabegroting 2023), die als volgt luiden: 
- Een extra budget beschikbaar te stellen van € 1.000.000,- ten behoeve van ‘Het Helders 
 Steunfonds’ om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis maar ook de 
 financiële en maatschappelijke gevolgen door hoge inflatie, energiecrisis en onvoorziene criteria 
 in 2023 op te vangen. 
- Een bedrag van € 1 mln. te onttrekken aan de algemene reserve van de gemeente ter 
 financiering van het Helders Steunfonds. ## 
Naar aanleiding van de beraadslagingen wordt het eerste beslispunt als volgt gewijzigd: 
- Een extra bedrag te reserveren van € 1.000.000,- ten behoeve van ‘Het Helders Steunfonds’ om 
 de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis maar ook de financiële en 
 maatschappelijke gevolgen door hoge inflatie, energiecrisis en onvoorziene criteria in 2023 op te 
 vangen. ## 
De raad besluit in meerderheid (14/13) het amendement te aanvaarden. 
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De fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de 
PVV, Samen Actief Sr, de fractie Bazen en de fractie Pastoor stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 9.9 van de fractie van de PvdA over budget beschikbaar stellen voor valpreventie 
(2 x € 25.000,-). 
Met het amendement wordt het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 
2023) als volgt gewijzigd: 
I beslispunt 8, een incidenteel bedrag van € 25.000,- voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te 
 stellen voor inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid, te schrappen; 
II  een nieuw beslispunt toe te voegen dat als volgt luidt: 
 "Een incidenteel bedrag van € 25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor inzet 
 op valpreventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid, waardoor per 2024 valpreventieve 
 beweeginterventies vergoed worden vanuit het basispakket van de Zvw". ### 
De raad besluit in meerderheid (25/2) het amendement te aanvaarden. 
De fractie van Samen Actief Sr en de heer Houben stemmen tegen het amendement. 
 
Amendement 9.10 van de fractie van het CDA over tekstuele aanpassingen pagina 34 van de 
programmabegroting 2023 (zorgzame gemeente en WMO achterstanden). 
Met het amendement wordt het volgende gewijzigd: 
I  Op pagina 34 het doel 2.4: “De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in 

op hun (zorg)behoefte” aan te passen in: 

“Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen en zelfstandig blijven wonen én, indien nodig, 

ondersteunen wij de mensen hierin met een (zorg)behoefte op maat op een efficiënte en 

doelmatige wijze “ 

II  Op pagina 34 de volgende kop toe te voegen aan het begin van de tabel onder doel 2.4: Hoe 

gaan we dat meten. En hierbij de volgende indicatoren toe te voegen: 

 2023 2024 2025 2026 

Kwaliteit en ondersteuning is goed = = = = 

Er is samen naar oplossingen gezocht = = = = 

Ondersteuning past bij mijn hulpvraag = = = = 

Met de ondersteuning kan ik beter dingen doen die ik wil 
doen 

= = = = 

Ik werd snel geholpen ▲ ▲ ▲ ▲ 

Bron: WMO-cliëntervaringsonderzoek gemeente Den Helder 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Doorlooptijd 
WMO in dagen 

Nulmeting 56 ▼ ▼ ▼ 

Percentage 
beschikking 
binnen 
wettelijke 
termijn 

Nulmeting 95 96 97 100 

Bron: Gemeente Den Helder administratie WMO 

III  De activiteit 2.4.6 voor 2023 op te nemen: “Inzet op het voorkomen achterstanden bij de 

 WMO.” **** 

De raad besluit unaniem het amendement te aanvaarden. 

 
Amendement 9.11 van de fractie Pastoor en de fracties van Beter voor Den Helder en Samen 
Actief Sr over schrappen van het structureel benodigde budget voor de Port of Den Helder, ad 
€ 1,5 mln. in afwachting van nadere besluitvorming. 
Met het amendement wordt beslispunt 12 van het ontwerpbesluit, kenmerk 2022-042734, behorende 
bij het voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging 2023: coalitieakkoord Den Helder, dat als 
volgt luidt: 
“12. Een structureel bedrag van € 1.500.000,- beschikbaar te stellen voor de opvolging van het 
Panteiarapport.” geschrapt. 
De raad besluit in meerderheid (10/17) het amendement te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Beter voor Den Helder, Samen Actief Sr en de 
fractie Pastoor stemmen voor het amendement. 
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Amendement 9.12 van de fractie van GroenLinks over het nog niet autoriseren van de € 1,5 
mln. voor Port of Den Helder in afwachting van een nader voorstel van het college. 
Met het amendement wordt aan beslispunt 12, dat luidt: “Een structureel bedrag van € 1.500.000 
beschikbaar te stellen voor de opvolging van het Panteiarapport.” de volgende passage toegevoegd: 
“, waarbij de raad aangeeft dat hij op een later tijdstip een apart voldoende gespecificeerd voorstel 
voor autorisatie ontvangt.” #### 
De raad besluit in meerderheid (25/2) het amendement te aanvaarden. 
De heren Krijns en Krul stemmen tegen het amendement. 
 
Amendement 9.13 van de fractie Pastoor en de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp over het schrappen van de geraamde meeropbrengst afvalstoffenheffing 
(€ 515.000,-) door de indexering in 2023 ongedaan te maken. 
Met het amendement wordt het besluit als volgt gewijzigd: 
I de volgende passage toe te voegen aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit  
 2022-041030 (vaststelling programmabegroting 2023): 
 “, met dien verstande dat de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing wordt verlaagd met  
 € 515.000,-“; 
II het bedrag genoemd in beslispunt 5 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging 
 programmabegroting 2023), te verlagen met € 500.000,-; 
De raad besluit in meerderheid (10/17) het amendement te verwerpen. 
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Samen Actief Sr, de fractie Pastoor 
en de fractie Bazen stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 9.14 van de fractie Pastoor over het schrappen van de voorgestelde extra 
structurele subsidie voor de Lokale Omroep Stichting (€ 35.000,-). 
Met het amendement wordt het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 
2023: coalitieakkoord) als volgt gewijzigd: 
beslispunt 21, dat als volgt luidt: 
“Een structureel bedrag van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor extra subsidie aan de Lokale 
Omroep Stichting (LOS)“ wordt geschrapt. 
De fractie trekt haar amendement in op basis van de beraadslagingen. 
 
Amendement 9.15 van de fractie van D66 over het beschikbaar stellen van budgetten voor 
onderhoud van fietspaden. 
Met het amendement wordt het volgende gewijzigd: 
1. beslispunt 24 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging programmabegroting 2023) 
 te verlagen naar € 1.500.000;  
2. de volgende beslispunten toe te voegen aan het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging 
 programmabegroting 2023);  
 I Beschikbaar stellen van een eenmalig investeringsbudget ad € 300.000 ten behoeve van het 
  uitvoeren van reconstructies van enkele fietspaden die anno 2022 in slechte staat verkeren en 
  waarvan groot onderhoud niet lang zal bijdragen aan duurzame en veilige onderhoudsstaat 
  van het fietspad.  
  II Beschikbaar stellen van een eenmalig budget in de exploitatiebegroting ter grootte van  
  € 100.000 specifiek voor het uitvoeren van groot onderhoud aan fietspaden.   
De fractie trekt haar amendement in op basis van de beraadslagingen. 
 
Amendement 9.16 van de fracties van D66, GroenLinks en de Stadspartij Den Helder over 
beschikbaar stellen budget voor ondersteuning van de inwoners bij de energietransitie voor de 
jaren 2023 tot en met 2025 (3 x € 250.000,-). 
Met het amendement wordt beslispunt 17 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste wijziging 
programmabegroting 2023) als volgt gewijzigd:   
“17.  Een incidenteel bedrag van € 250.000 voor 2023, een incidenteel bedrag van € 250.000 voor 
2024 en een incidenteel bedrag van € 250.000 voor 2025 beschikbaar te stellen voor extra 
ondersteuning aan inwoners bij de energietransitie.” 
De raad besluit in meerderheid (8/19) het amendement te verwerpen. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, D66, de fractie Bazen en de heer Houben 
stemmen voor het amendement. 
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Amendement 9.17 van de fracties van D66 en GroenLinks over het beschikbaar stellen van 
€ 100.000,- voor het vergroenen van de openbare ruimte. 
Met het amendement wordt het volgende beslispunt toegevoegd aan het ontwerpbesluit 2022-042734   
(eerste wijziging programmabegroting 2023): 
“een extra budget beschikbaar te stellen van € 100.000 ten behoeve van het versneld vergroenen van 
de openbare ruimte én deze vergroening uit te voeren los van de geplande werkzaamheden die 
integraal volgens het Gebiedsgericht Werken worden uitgevoerd.”  ##### 
De raad besluit in meerderheid (14/13) het amendement te aanvaarden. 
De fracties van D66, GroenLinks, het CDA, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PvdA en de 
fractie Bazen stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 9.18 van de fractie van D66 over het beschikbaar van een structureel budget van 
€ 50.000,- ten behoeve van Taskforce duurzaamheid. 
Met het amendement wordt het volgende beslispunt toegevoegd aan het ontwerpbesluit 2022-042734  
(eerste wijziging programmabegroting 2023):  
“een structureel budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor een taskforce duurzaamheid met 
daarin bewoners, deskundigen en ondernemers.” 
De raad besluit in meerderheid (3/24) het amendement te verwerpen. 
De fractie van D66 en de fractie Bazen stemmen voor het amendement. 
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023, investeringen 2023 en 
 meerjarenraming 2024-2026. 
De raad besluit daarna unaniem: 
1.  de Programmabegroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-
 2026, 
 met dien verstande dat de geraamde opbrengst van de toeristenbelasting wordt verhoogd 
 met € 69.000,- * 
 en met dien verstande dat de geraamde opbrengst van de forensenbelasting wordt 
 verhoogd met € 70.000,- ** 
 en met dien verstande dat: 
 • de precariobelasting met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft; 
 • de geraamde opbrengst precariobelasting ad € 44.000,- wordt geschrapt; 
 • het college van burgemeester en wethouders de voor de afschaffing van de  
  precariobelasting noodzakelijke uitvoeringshandelingen verricht *** 
 en met inachtneming van het volgende: 
 I   Op pagina 34 het doel 2.4: “De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt 

   meer in op hun (zorg)behoefte” aan te passen in: 

  “Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen en zelfstandig blijven wonen én, indien 

  nodig, ondersteunen wij de mensen hierin met een (zorg)behoefte op maat op een 

  efficiënte en doelmatige wijze“ 

 II  Op pagina 34 de volgende kop toe te voegen aan het begin van de tabel onder doel 2.4: 

  Hoe gaan we dat meten. En hierbij de volgende indicatoren toe te voegen: 

 2023 2024 2025 2026 

Kwaliteit en ondersteuning is goed = = = = 

Er is samen naar oplossingen gezocht = = = = 

Ondersteuning past bij mijn hulpvraag = = = = 

Met de ondersteuning kan ik beter dingen doen die ik 
wil doen 

= = = = 

Ik werd snel geholpen ▲ ▲ ▲ ▲ 

Bron: WMO-cliëntervaringsonderzoek gemeente Den Helder 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Doorlooptijd 
WMO in dagen 

Nulmeting 56 ▼ ▼ ▼ 

Percentage 
beschikking 
binnen 
wettelijke 
termijn 

Nulmeting 95 96 97 100 

Bron: Gemeente Den Helder administratie WMO 
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 III  De activiteit 2.4.6 voor 2023 op te nemen: “Inzet op het voorkomen achterstanden bij de 

  WMO.” **** 

2.  het meerjareninvesteringsplan 2023-2026, zoals opgenomen in bijlage 1 van de begroting, vast te 
 stellen; 
3.  een krediet van € 5.978.000, dat deel uitmaakt van het meerjareninvesteringsplan 2023-2026, 
 voor de noodzakelijke (vervangings)investeringen in 2023 beschikbaar te stellen. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Begrotingswijziging 2023: Coalitieakkoord Den Helder. 
De raad besluit vervolgens in meerderheid (21/6): 
1.  een structureel bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen voor het jaarlijks meten van de 
 Dienstverlening; 
2.  een structureel bedrag van €20.000 beschikbaar te stellen voor de voortgang het participatie 
 instrument ingesprek.nl; 
3.  een incidenteel bedrag van €75.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor het inzetten van 
 onderzoek naar de bedrijfsvoering als instrument; 
4.  een bedrag van €100.000 voor 2023 en structureel voor 2024 en verder een bedrag van €80.000 
 beschikbaar te stellen voor de hub Julianadorp; 
5.  een structureel bedrag van €950.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit binnen de organisatie. 
6.  een incidenteel bedrag van €180.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor de 
 voortgang van Financieel Fit; 
7.  een incidenteel bedrag van €50.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor het 
 instellen van een Topsportfonds; 
8.  een incidenteel bedrag van €25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor 
 inzet op preventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid; 
8. een incidenteel bedrag van € 25.000 voor zowel 2023 als 2024 beschikbaar te stellen voor 
 inzet op valpreventie in aanloop naar nieuw subsidiebeleid, waardoor per 2024 
 valpreventieve beweeginterventies vergoed worden vanuit het basispakket van de  
 Zvw"; ### 
9.  een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor uitwerking van de 
 ambitie inzake mobiliteitsoplossingen; 
10.  een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor het extra benodigde 
 budget inzake het aanpassen (voorrang fietsers) van rotondes; 
11.  een bedrag van €27.000 voor 2023 en structureel voor 2024 en verder een bedrag van €53.000 
 beschikbaar te stellen voor de extra kosten voor de entree en openbare ruimte op Willemsoord 
 (via Zeestad); 
12.  een structureel bedrag van €1.500.000 beschikbaar te stellen voor de opvolging van het 
 Panteiarapport, waarbij de raad aangeeft dat hij op een later tijdstip een apart voldoende 
 gespecificeerd voorstel voor autorisatie ontvangt; #### 
13.  een incidenteel bedrag van €50.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor 
 ambassadeurschap Den Haag en Brussel; # 
14.  een incidenteel bedrag van €250.000 voor 2023 en €1.250.000 voor 2024 beschikbaar te stellen 
 voor gevelrenovatie; 
15.  een incidenteel bedrag van €75.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor maatregelen 
 losloopgebieden; 
16.  een incidenteel bedrag van €100.000 voor 2023 en €1.000.000 voor 2024 beschikbaar te stellen 
 voor een fonds kwetsbare woonbuurten; 
17.  een incidenteel bedrag van €250.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor extra ondersteuning 
 aan inwoners bij de energietransitie; 
18.  een structureel bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen voor de prijsstijgingen bij het project 
 wildopvang; 
19.  een structureel bedrag van €7.000 beschikbaar te stellen voor de prijsstijgingen bij het project 
 brugwachtershuisje; 
20.  een structureel bedrag van €250.000 beschikbaar te stellen voor het consolideren van het 
 cultuuraanbod; 
21.  een structureel bedrag van €35.000 beschikbaar te stellen voor extra subsidie aan de Lokale 
 Omroep Stichting (LOS); 
22.  beslispunt 1 tot en met 21 ten laste te brengen van het begrotingssaldo; 
23.  een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 voor de aanpassingen in gebouw Vogelzand 
 4102 ten behoeve van de hub Julianadorp (relatie met beslispunt 4); 
24.  een krediet beschikbaar te stellen van € 1.900.000 voor een extra investering in de openbare 
 ruimte op Willemsoord (relatie met beslispunt 11); 
25.  een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 voor de realisatie van de 
 wildopvang (relatie met beslispunt 18); 
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26.  een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 135.000 voor de realisatie van de restauratie 
 van het Brugwachtershuisje (relatie met beslispunt 19); 
27. een extra bedrag te reserveren van € 1.000.000,- ten behoeve van ‘Het Helders Steunfonds’ 
 om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis maar ook de 
 financiële en maatschappelijke gevolgen door hoge inflatie, energiecrisis en onvoorziene 
 criteria in 2023 op te vangen; ## 
28. een bedrag van € 1 mln. te onttrekken aan de algemene reserve van de gemeente ter 
 financiering van het Helders Steunfonds; ## 
29. een extra budget beschikbaar te stellen van € 100.000 ten behoeve van het versneld 
 vergroenen van de openbare ruimte én deze vergroening uit te voeren los van de  
 geplande werkzaamheden die integraal volgens het Gebiedsgericht Werken worden 
 uitgevoerd. #####   
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de fractie Bazen en de heer Van Esdonk 
stemmen tegen het voorstel. 
 
Moties 
 
Motie 9.2 van de fracties van het CDA, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, D66, de 
PvdA, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de fractie Pastoor en de 
fractie Bazen over ondersteuning bij stikstofberekening evenementen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders het volgende verzocht:  
1. de evenementen die al georganiseerd werden voordat Natura 2000 gebieden zijn aangewezen 
 en die zijn vrijgesteld omdat dit juridisch wordt gezien als regulier gebruik in kaart te brengen; 
2. voor locaties die voor evenementen regelmatig gebruikt worden onderbouwde kaders op te laten 
 stellen en een proefberekening te laten maken wat er maximaal mogelijk is. En zo dus kaders te 
 stellen welke evenementen er dus doorgang kunnen vinden zonder aanvullende berekening 
 vanuit deze organisaties. Deze locaties en evenementen zijn bekend bij de gemeente. Deze 
 kadergebieden helpen huidige organisatoren zodat zij deze berekening en dus de kosten niet 
 hoeven te betalen om deze uit te voeren omdat de uitstoot al vast is gelegd binnen de door de 
 gemeente gestelde kaders; 
3. voor evenementen die worden georganiseerd die buiten punt 2 vallen de mogelijkheid te creëren 
 dat de kosten voor het laten maken van een berekening en/of rapportage kunnen worden 
 ingediend als extra gemeentelijke subsidieaanvraag die buiten de reguliere aanvraagtermijn 
 wordt behandeld en verstrekt;  
4. een loket te faciliteren waar deze organisaties terecht kunnen om deze berekening te laten 
 uitvoeren; 
5. een rekentool beschikbaar te stellen die organisaties kunnen gebruiken om zelf de berekening uit 
 te laten voeren bij een aanvraag van een vergunning die stelt dat het evenement is vrijgesteld 
 van aanvullend onderzoek of onderbouwing; 
6. voor de periode 2023-2026 binnen het reguliere budget voor evenementen ad € 150.000, - een 
 bedrag van € 15.000,- te bestemmen voor ondersteuning bij vergunningaanvragen inclusief de 
 Aerius-modelberekening voor evenementen waarbij deze eis wordt gesteld. 
Op basis van de beraadslagingen schrappen de indienende fracties beslispunt 1 uit de moten en 
wordt beslispunt 4 gewijzigd in de volgende tekst: 
4. een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie te faciliteren waar deze organisaties 
 terecht kunnen om deze berekening te laten uitvoeren; 
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
    
Motie 9.3 van de fractie van de PVV over het inzetten van grootschalige, onafhankelijke 
draagvlak-onderzoeken bij beleidsprocessen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht in beleidsprocessen zoveel 
mogelijk in te zetten op grootschalige, onafhankelijke draagvlakonderzoeken, teneinde het vertrouwen 
in het lokale bestuur te vergroten. 
De raad besluit in meerderheid (14/13) de motie te aanvaarden. 
De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, het CDA, Samen Actief Sr, de fractie 
Pastoor en de fractie Bazen en de heer Niggendijker stemmen voor de motie. 
 
Motie 9.4 van de fractie van D66 over een jaarlijkse bijeenkomst met het maatschappelijk 
middenveld. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht het initiatief te nemen om 
jaarlijks een bijeenkomst te organiseren met het maatschappelijk middenveld, waarin het 
maatschappelijk middenveld en de gemeente dichter tot elkaar kunnen komen om problemen, 
behoeften en wensen te bespreken.   
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De raad besluit in meerderheid (20/7) de motie te aanvaarden. 
De fracties van het CDA, de ChristenUnie en de VVD stemmen tegen de motie. 
  
Motie 9.5 van de fractie van de PvdA en de fractie Pastoor over evaluatie van Citymarketing. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. Citymarketing te evalueren, waarbij het bereik en het effect zichtbaar wordt gemaakt; 
2. de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 te informeren over de resultaten van de 
 evaluatie; 
3. duidelijke doelen en verwachtingen richting Citymarketing te stellen. 
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
    
Motie 9.6 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de Stadspartij Den 
Helder over Ondernemersfonds versus OZB sportverenigingen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen het voornemen, om de 
bijdrage in de nieuwe Ondernemersfonds overeenkomst per 1 januari 2024 voor sportverenigingen te 
laten vervallen, alsnog gestand te laten zijn. 
Op basis van de beraadslagingen veranderen de indienende fracties de opdracht aan het college in: 
1. het ondernemersfonds naar tevredenheid van de sportverenigingen en buurthuizen in te zetten;  
2. indien dit niet mogelijk is, de buurthuizen en sportverenigingen met ingang van 1-1-2024 te 
 compenseren.   
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
  
Motie 9.7 van de fractie van GroenLinks over compensatie sportverenigingen en buurthuizen 
voor de bijdragen aan het ondernemersfonds. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen er voor te zorgen dat 
sportverenigingen en buurthuizen met ingang van 1 januari 2023 gecompenseerd worden voor de 
bedragen die zij aan het ondernemersfonds moeten afstaan, tot het moment dat het wettelijk mogelijk 
is hun bijdrage aan het ondernemersfonds te stoppen. 
De fractie trekt haar motie in ten faveure van motie 9.6. 
    
Motie 9.8 van de fractie van Beter voor Den Helder over het opzetten van een ‘Jan Blanken’ 
tentoonstelling eind 2023 op Willemsoord.  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen eind 2023 een “Jan 
Blanken“ tentoonstelling in het nieuwe stadhuis te organiseren. 
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging door wethouder De Vrij dat het college van 
burgemeester en wethouders deze overneemt. 
    
Motie 9.9 van de fractie Pastoor en de fractie van Beter voor Den Helder over instellen 
begeleidingscommissie onderzoek ambtelijke organisatie.  
Met de motie besluit de raad: 
1. een ‘Begeleidingscommissie onderzoek ambtelijke organisatie’ ex artikel 84 Gemeentewet in te 
 stellen, bestaande uit vijf raadsleden; 
2. de griffier, uit naam van het presidium, op te dragen een voorstel tot benoeming van vijf leden 
 van de begeleidingscommissie voor te bereiden voor de raadsvergadering van december 2022; 
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 
 a. de concept-offerteaanvraag voor een zienswijze voor te leggen aan de    
  begeleidingscommissie; 
 b. de begeleidingscommissie te betrekken bij de selectie van het onderzoeksbureau; 
 c. de begeleidingscommissie gedurende het onderzoeksproces periodiek te informeren over de 
  voortgang van het onderzoek en afstemming met het onderzoeksbureau; 
 d. de conclusies van het onderzoek te bespreken met de begeleidingscommissie; 
 e. de aanbevelingen voor een zienswijze voor te leggen aan de begeleidingscommissie  
  voorafgaand aan besluitvorming. 
De raad besluit in meerderheid (19/8) de motie te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, de ChristenUnie, D66 en GroenLinks stemmen tegen de motie. 
 
Motie 9.10 van de fractie Bazen en de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en 
Samen Actief Sr over opdracht voor een nader voorstel inzake energiekosten en hulpverlening. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:  
1. tot het in kaart brengen van niet alleen de mogelijke financiële problemen voor inwoners, maar 
 de praktische problemen die een gevaar vormen voor de eerste levensbehoefte: warmte- en 
 energievoorziening. Dit in termen van aantallen inwoners die dit treft en de omvang die hiermee 
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 gepaard gaat, zowel kwantitatief als financieel. Bij die gevallen waar het nodig is, direct in actie te 
 komen; 
2. voorts met een gedegen voorstel te komen, waarin duidelijke regels zijn opgenomen: 
 - welke inwoners geholpen gaan worden; 
 - op welke manier; 
 - en in welke mate;  
 Dit voorstel moet passend zijn om de ontstane problemen het hoofd te bieden en niet meer dan 
 dat. Echter geen enkele inwoner mag hier hinder van ondervinden. Dit alles totdat eventueel 
 landelijk “iets op poten is gezet”; 
3. het voorstel van de wethouder uit te werken om het bestaande Corona steunfonds om te bouwen 
 naar een Energiearmoede steunfonds;  
4. gezien de urgentie dit alles op het kortst mogelijke termijn te realiseren. Tijd is in deze een 
 cruciale factor.  
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de beraadslagingen. 
   
Motie 9.11 van de fracties van de ChristenUnie, de Stadspartij Den Helder, de fractie Bazen en 
de fractie Pastoor over opdracht tot overleg met DNO en het Leger des Heils over de 
problematiek dak- en thuislozen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. het gesprek te openen met DNO-doen, als verantwoordelijke organisatie, over, de te nemen 
 maatregelen om deze nood te lenigen; 
2. in gesprek te gaan met het Leger des Heils dat recentelijk heeft aangegeven meer te kunnen 
 betekenen voor deze doelgroep; 
3. vóór 1 februari 2023 de raad te informeren over de uitkomst van de gesprekken en de richting 
 van een structurele oplossing van dit probleem.       
De raad besluit unaniem de motie te aanvaarden. 
 
Motie 9.12 van de fractie van de PVV over inventarisatie knelpunten Helderse voedselbank en 
het bieden van ondersteuning. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht vóór 1 december 2022 in 
kaart te brengen waar eventuele knelpunten zitten bij de Helderse voedselbank en waar mogelijk 
ondersteuning te bieden.    
De raad besluit in meerderheid (18/9) de motie te aanvaarden. 
De fractie van de VVD, de fractie Pastoor en de heer Niggendijker stemmen tegen de motie. 
 
Motie 9.13 van de fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp en de ChristenUnie over evaluatie zorgorganisaties en effectiviteit en voortgang 
(kwetsbare wijken).  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. de inzet van de aanwezige hulporganisaties te evalueren op hun voortgang en effectiviteit en de 
 raad hierover voor het zomerreces van 2023 te informeren;  
2. een structurele financiële bijdrage van 1 miljoen euro per jaar, eindigend in 2026, op te nemen in 
 de Kadernota 2024-2027 om echt een doorbraak te kunnen realiseren zodat kansengelijkheid, 
 leefbaarheid en veiligheid bevorderd wordt in de kwetsbare wijken binnen onze gemeente. 
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de beraadslagingen. 
    
Motie 9.14 van de fractie van Beter voor Den Helder over onderzoek naar het aanstellen van 
een praktijk ondersteuner huisarts financiën binnen de WMO. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. te onderzoeken of binnen de WMO het aanstellen van een POH-F in samenwerking met 
 huisartsen en de koepel HKN huisartsen wenselijk is; 
2. de raad hierover voor 1 maart 2023 nader te informeren.    
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder De Vrij dat het college van 
burgemeester en wethouders deze overneemt. 
 
Motie 9.15 van de fracties van de PVV, de VVD, Beter voor Den Helder en de fractie Bazen over 
in kaart brengen ambtelijke knelpunten met betrekking tot woningbouw. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht vóór 1 maart 2023 in kaart 
te brengen waar eventuele ambtelijke knelpunten zitten inzake capaciteit en deskundigheid op gebied 
van woningbouw, teneinde de bouw van nieuwe woningen te versnellen. 
De raad besluit in meerderheid (23/4) de motie te aanvaarden. 
De fractie van Samen Actief Sr en de fractie Pastoor stemmen tegen de motie. 
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Motie 9.16 van de fractie van D66 over uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor de 
waterstofeconomie betrekken bij de Kadernota 2024-2027. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht een voorstel voor te 
bereiden om minimaal twee FTE aan te nemen voor projecten in de haven in het kader van de 
waterstofeconomie en dit te betrekken bij de Kadernota 2024-2027. 
Op basis van de beraadslagingen wijzigt de fractie het verzoek als volgt: 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht een voorstel voor te 
bereiden om de benodigde extra capaciteit in kaart te brengen voor projecten in de haven in het kader 
van de waterstofeconomie en dit te rapporteren middels een raadsinformatiebrief zodat dit betrokken 
kan worden bij de Kadernota 2024-2027. 
De raad besluit in meerderheid (12/15) de gewijzigde motie te verwerpen. 
De fracties van D66, GroenLinks, de ChristenUnie, de PvdA, de Stadspartij Den Helder, de fractie 
Bazen en de heren Bak en Houben stemmen voor de motie. 
 
Motie 9.17 van de fracties van Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, 
de VVD en fractie Pastoor over onderzoek naar de realisatie van een Small Modular Reactor 
binnen de gemeentegrenzen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:  
1. in alle breedte te onderzoeken in hoeverre een SMR (op korte termijn) kan worden gerealiseerd 
 binnen de gemeentegrenzen van Den Helder en dit binnen de diverse fora als optie uit te dragen, 
 met name binnen de ontwikkeling van RES 2.0; 
2. de raad hierover voor 1 april 2023 nader te informeren. 
Op basis van de beraadslagingen veranderen de indienende fracties beslispunt 2 in de volgende 
tekst: 
2. de raad hierover medio 2024 nader te informeren. 
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder De Koning dat 
het college van burgemeester en wethouders de gewijzigde motie overneemt. 
 
Motie 9.18 van de fractie Pastoor over opdracht tot het opstellen van een bomen- en groenvisie 
en verhoging van de leges voor het kappen van bomen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. een voorstel tot vaststelling van een bomen- of groenvisie aan te bieden, waarin onderbouwd 
 kwaliteit boven kwantiteit gaat; 
2. in de bomenvisie rekening te houden met een uitbreiding van het aantal Tiny Forests inclusief het 
 hiervoor benodigde budget;  
3. een voorstel tot wijziging van de legesverordening aan de raad aan te bieden waarbij de leges 
 voor het kappen van bomen worden verhoogd van € 47,10 naar € 125,- (Legesverordening, 
 titel 2, artikel 2.10).  
Op basis van de beraadslagingen schrapt de fractie het derde beslispunt.  
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Bais dat het college van 
burgemeester en wethouders de gewijzigde motie overneemt. 
 
Motie 9.19 van de fractie Pastoor over het realiseren van minimaal twee omheinde 
hondenspeelvelden, één in Den Helder en één in Julianadorp. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen vanuit het reguliere 
budget van € 75.000,- minimaal twee omheinde hondenspeelvelden te realiseren, waarvan minimaal 
één in Den Helder en één in Julianadorp.   
De fractie trekt haar motie in op basis van de beraadslagingen. 
 
Motie 9.20 van de fracties van D66 en de PvdA en de fractie Bazen over onderzoek 
verkeersonveilige situaties en het opstellen van een plan van aanpak. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:  
1. uiterlijk in januari 2023 een nieuw onderzoek naar de beleving van de verkeersveiligheid onder de 
 inwoners van de gemeente Den Helder uit te voeren;  
2. een top 5 van gemelde verkeersonveilige en/of verkeersonduidelijke locaties/omstandigheden te 
 maken en de aanpak van deze top 5 in een Plan van Aanpak op te nemen;  
3. de gemeenteraad uiterlijk in maart 2023 een raadsinformatiebrief te sturen waarin de resultaten 
 van het onderzoek zijn beschreven, het Plan van Aanpak als bijlage is gevoegd en de benodigde 
 kosten om de verkeersonveilige of onduidelijke locaties aan te pakken;  
4. het benodigde budget voor de aanpak van de verkeersonveilige en onduidelijke situaties in de 
 kadernota 2024-2027 op te nemen.    
De fractie trekt haar motie in op basis van de beraadslagingen. 
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Motie 9.21 van de fractie Pastoor over benaming van rotondes en het adopteren van rotondes 
mogelijk maken.  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:  
1.  een invulling te geven aan een manier om rotondes te kunnen laten adopteren; 
2.  rotondes te voorzien van naamgeving, met een 'nautisch' karakter; 
3.  in overweging te nemen dat 'houten borden met eventuele gouden letters’, zoals veel gebruikt in 
 de nautische omgeving, een passende manier kan zijn om nautische uitstraling in de gemeente 
 terug te laten komen. 
De fractie trekt haar motie in en zal het onderwerp in commissieverband aan de orde brengen. 
 
Motie 9.22 van de fracties van de PvdA van D66 en de fractie Bazen over energieneutraal 
maken van verenigingen, buurt- en dorpshuizen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen in het eerste kwartaal 
van 2023 een voorstel aan de raad aan te bieden om de verenigingen, buurt- en dorpshuizen te 
verduurzamen, waardoor toekomstige energie-armoede tot het minimum kan worden beperkt, 
bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen en dergelijke. Ambitie daarbij is dat de verenigingen, 
buurt- en dorpshuizen binnen drie jaar klimaatneutraal zijn. 
Op basis van de beraadslagingen wijzigen de indienende fracties de opdracht aan het college in: 
in overleg te treden met de eigenaren teneinde in het eerste kwartaal van 2023 een voorstel aan de 
raad aan te bieden om de verenigingen, buurt- en dorpshuizen te verduurzamen, waardoor 
toekomstige energie-armoede tot het minimum kan worden beperkt, bijvoorbeeld door middel van 
zonnepanelen en dergelijke. Ambitie daarbij is dat de verenigingen, buurt- en dorpshuizen binnen vijf 
jaar klimaatneutraal zijn. 
De raad besluit in meerderheid (23/4) de motie te aanvaarden. 
De fracties van het CDA en de ChristenUnie stemmen tegen de motie. 
  
Motie 9.23 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over situatie met 
betrekking tot sportaccommodaties en sporthallen.  
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:  
1. nog deze maand het eindrapport Sportaccommodaties aan de raad aan te bieden; 
2. begin december 2022 met een collegevoorstel te komen waarin benodigde vervolgstappen 
 voortkomend uit deze eindrapportage zijn opgenomen; 
3. de eerstvolgende raadsvergadering daarna een budgetvoorstel bij gemeenteraad in te dienen 
 waarmee verenigingen kunnen worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze moeten 
 maken. 
De raad besluit in meerderheid (14/13) de motie te aanvaarden. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, D66, GroenLinks, Samen Actief Sr, Beter voor 
Den Helder en de fractie Pastoor stemmen voor de motie. 
   
Motie 9.24 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, het CDA, Beter voor 
Den Helder, D66, Samen Actief Sr, de Stadspartij Den Helder en de fractie Bazen over plan van 
aanpak accommodatie FC Den Helder. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:  
1. het overleg met de FC Den Helder aan te gaan zoekende naar een oplossing voor de ontstane 
 problemen met de accommodatie; 
2. een uiterste inspanning te doen om overeenstemming te bereiken met FC Den Helder over een 
 plan van aanpak waarin voldoende recht wordt gedaan aan de wensen van de vereniging en van 
 beide partijen hierin; 
3. de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 een plan van aanpak aan te bieden; 
4. de financiële consequenties van het plan van aanpak te betrekken bij de kadernota 2024-2027.  
De indienende fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder Camara dat het 
college van burgemeester en wethouders de motie overneemt. 
    
Motie 9.25 van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over opdracht tot het 
aanbieden van een voorstel ten behoeve van Led verlichting bij FC Den Helder. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen in januari 2023 een 
voorstel aan de raad aan te bieden waarmee FC Den Helder in staat wordt gesteld over te gaan op 
LED-verlichting.  
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Camara dat het college van 
burgemeester en wethouders de motie overneemt. 
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Motie 9.26 van de fracties van de PvdA, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Samen 
Actief Sr over inventariseren behoefte beweegtuinen en betrekking bij de Kadernota 2024-2027. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. de behoefte aan beweegtuinen te inventariseren en waar nodig te (her)plaatsen, zodat iedereen 
 die hier gebruik van wil maken dit (weer) kan doen; 
2. hiervoor de financiële consequenties onderzoeken en deze op te nemen in de kadernota  
 2024-2027. 
De raad besluit in meerderheid (18/9) de motie te aanvaarden. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA en D66 en de heren Bruin en Visser stemmen 
tegen de motie. 
    
Motie 9.27 van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, Samen 
Actief Sr en de fractie Pastoor over onderzoek nascheiden van plastic, metalen en drinkpakken 
(PMD). 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. een haalbaarheidsonderzoek te starten over wat de invloed is van de invoering van nascheiding 
 van PMD voor de gemeente Den Helder; 
2. hierover met HVC in gesprek gaan en de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 juni 2023 met de 
 raad te delen. 
De raad besluit in meerderheid (11/16) de motie te verwerpen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, Samen Actief Sr, de fractie Bazen en 
de fractie Pastoor en de heer Niggendijker stemmen voor de motie. 
    
Motie 9.28 van de fractie van GroenLinks over gescheiden afval op te halen bij scholen, 
verenigingen en maatschappelijke organisaties (bedrijfsafval). 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht: 
- te onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om als gemeente (een deel van het) afval 
 gescheiden op te halen bij scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties, zoals het 
 mogelijk wijzigen van de verordening en het gescheiden inzamelen van afval van scholen, 
 verenigingen en maatschappelijke organisaties te verklaren tot algemeen belang; 
- in overleg te treden met scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties over alle 
 opties en mogelijkheden om als gemeente (een deel van het) afval in te zamelen; 
- Helderse scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties te stimuleren het afval wel 
 gescheiden in te zamelen en te zoeken naar eigen mogelijkheden die ook gescheiden op te laten 
 halen en hier afspraken over te maken met de bedrijfsafvalophaaldiensten;  
- als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven, voor zover nog niet al geregeld, door overal 
 afval te scheiden. Zowel in de publieke ruimtes als in de werkomgeving. 
De fractie trekt haar motie in op basis van de beraadslagingen. 
    
Motie 9.29 van de fractie van GroenLinks over verfijning tarievenindeling afvalstoffenheffing. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
- de mogelijkheid tot het verfijnen van de tarievenindeling naar drie of wellicht vier tarieven te 
 onderzoeken; 
- de raad van de uitkomsten hiervan op de hoogte te brengen vóór 1 maart 2023. 
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Wouters dat het college van 
burgemeester en wethouders met een overzicht komt waarin wordt weergegeven wat de 
consequenties zijn van de voorgestelde tariefindeling. 
    
Motie 9.30 van de fracties van GroenLinks, de PvdA en Samen Actief Sr over verhoging 
inkomensgrens kwijtschelding afvalstoffenheffing van 120% naar 130%. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen de raad voor 1 maart 
2023 een voorstel te doen om de grens van de mogelijkheid tot kwijtschelding van de 
afvalstoffenheffing omhoog te brengen van 120% naar 130%.    
De motie is ingetrokken ten faveure van motie 9.31. 
  
Motie 9.31 van de fractie van de PvdA over verhoging inkomensgrens kwijtschelding betrekken 
bij de Kadernota 2024-2027.  
De fractie van GroenLinks is mede-indiener geworden van deze motie. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zijn als de kwijtscheldingsnorm wordt 
 verhoogd naar 130% van het minimum inkomen en de raad hierover vóór 1 februari 2023 te 
 informeren; 
2. de financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2024-2027. 
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Op basis van de beraadslagingen wijzigen de indienende fracties de opdracht aan het college in: 
1. inzichtelijk te maken door middel van een doorrekening wat de financiële consequenties zijn als 
 de kwijtscheldingsnorm wordt verhoogd naar 130% van het minimum inkomen en de raad 
 hierover vóór 1 februari 2023 te informeren; 
2. de financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2024 voor één jaar, waarna een 
 evaluatie. 
De fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder Wouters dat het college 
van burgemeester en wethouders de (gewijzigde) motie overneemt. 
    
Motie 9.32 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de PvdA en Samen 
Actief Sr over onderzoek doen naar alternatieven voor kabels op het trottoir voor het opladen 
elektrische auto’s vanuit huis. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht:  
1. te onderzoeken wat de beste optie is om het probleem van op trottoir liggende kabels te  
 managen en met beleid te komen waarmee een oplossing wordt geboden aan de vraagkant; 
2. te onderzoeken wat de kosten zijn van initiatieven, waaronder de EV-kabelgoottegel, en te bezien 
 of een financiële bijdrage van de aanvrager kan worden verlangd conform voorbeelden vanuit 
 andere gemeenten; 
3. de gemeenteraad vóór de kadernota 2024-2027 een voorstel te doen toekomen. 
De fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder Bais dat het college van 
burgemeester en wethouders deze overneemt. 
    
Motie 9.33 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA en het CDA over onderzoek 
doen naar verbetering van de bereikbaarheid strandslagen voor mindervaliden en slecht ter 
been zijnde mensen. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht: 
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het strand toegankelijk te maken voor 
 mindervaliden en slecht ter been zijnde strandgangers; 
2. het masterplan “verbeteren strandslagen 2019” hierbij te betrekken;  
3. dit in overleg te doen met de Stichting Strandexploitatie Noordkop; 
4. de raad over de uitkomsten te informeren vóór de behandeling van de Kadernota 2024-2027. 
De fracties trekken de motie in op basis van de toezegging van wethouder Camara dat het college van 
burgemeester en wethouders deze overneemt. 
   
Motie 9.34 van de fractie Pastoor en de fractie van Samen Actief Sr over opdracht tot het 
herijken van de visie Dierenwelzijn, het verkennen van een dierenvoedselbank en het laten 
chippen van katten. 
Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen: 
1. de visie dierenwelzijn te herijken en hierna een gepast uitvoeringsplan te overleggen met de 
 raad; 
2. een voorstel te doen toekomen aan de raad waarin middels een bepaling in de Algemene 
 plaatselijke verordening (Apv) eigenaren van katten worden verplicht hun kat te laten chippen; 
3. met (nieuwe) partners in gesprek gaan over het mogelijk maken van een dierenvoedselbank of 
 structurele aanvulling van diervoeding voor inwoners die dit nodig hebben en een passend 
 voorstel aan de raad te presenteren. 
Op basis van de beraadslagingen schrappen de indieners het tweede en derde beslispunt van de 
motie. 
De raad besluit in meerderheid (26/1) de motie te aanvaarden. 
De heer Houben stemt tegen de motie. 
    
11. Voorstel tot vaststelling Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 
 2023. 
De raad besluit in meerderheid (13/14): 
het voorstel te verwerpen. 
De fracties van de VVD, Beter voor Den Helder, Samen Actief Sr, de PVV, de fractie Pastoor, de 
fractie Bazen en mevrouw Hamerslag en de heren Karhof en Oudijk stemmen tegen het voorstel. 
 
12. Voorstel tot vaststelling Verordening afvalstoffenheffing Den Helder 2023. 
De raad besluit in meerderheid (17/10): 
de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Den Helder 2023 vast te stellen. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, Samen Actief Sr, de fractie Pastoor 
en de fractie Bazen stemmen tegen het voorstel. 
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13. Voorstel tot vaststelling Verordening lijkbezorgingsrechten Den Helder 2023. 
De raad besluit unaniem: 
de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Den Helder 2023 vast te 
stellen. 
 
14. Voorstel tot vaststelling Verordening rioolheffing Den Helder 2023. 
De raad besluit in meerderheid (23/4): 
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Den Helder 2023 vast te stellen. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel. 
 
15. Voorstel tot vaststelling Verordening toeristenbelasting Den Helder 2023. 
De fractie Pastoor en de fractie van de Stadspartij Den Helder dienen een amendement in (A15.1) met 
de volgende strekking: 
de 'Verordening toeristenbelasting Den Helder 2023' vast te stellen met dien verstande dat artikel 5 
Belastingtarief als volgt komt te luiden: 
Het tarief bedraagt per overnachting € 1,58.* 
De raad besluit in meerderheid (17/10): 
Het amendement te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, D66 en de PVV stemmen tegen het amendement. 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Den Helder 2023 vast te stellen, 
met dien verstande dat artikel 5 Belastingtarief als volgt komt te luiden: 
Het tarief bedraagt per overnachting € 1,58.* 
 
16. Voorstel tot vaststelling Verordening precariobelasting Den Helder 2023. 
De raad stemt in met het voorstel van de voorzitter dit voorstel af te voeren van de agenda en 
daarmee niet in stemming te brengen. Dit in relatie tot het aangenomen amendement 9.3, waarmee 
de precariobelasting per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. 
 
17. Voorstel tot vaststelling Verordening forensenbelasting Den Helder 2023. 
De fractie Pastoor en de fractie van de Stadspartij Den Helder dienen een amendement in (A17.1) met 
de volgende strekking: 
De 'Verordening forensenbelasting Den Helder 2023' vast te stellen, met dien verstande dat artikel 5 
Belastingtarief als volgt komt te luiden: 
minder dan € 75.000,--    €    951,46 
€ 75.000,-- doch minder dan € 100.000,-- €    996,11 
€ 100.000,-- doch minder dan € 125.000,-- € 1.045,55  
€ 125.000,-- doch minder dan € 160.000,--  € 1.097,61 
€ 160.000,-- en meer    € 1.138,94* 
De raad besluit in meerderheid (20/7): 
het amendement te aanvaarden. 
De fracties van de VVD, D66, de ChristenUnie en de fractie Bazen stemmen tegen het amendement. 
De raad besluit vervolgens unaniem: 
de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Den Helder 2023 vast te stellen, 
met dien verstande dat artikel 5 Belastingtarief als volgt komt te luiden: 
minder dan € 75.000,--    €    951,46 
€ 75.000,-- doch minder dan € 100.000,-- €    996,11 
€ 100.000,-- doch minder dan € 125.000,-- € 1.045,55  
€ 125.000,-- doch minder dan € 160.000,--  € 1.097,61 
€ 160.000,-- en meer    € 1.138,94* 
. 
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OVERIG 
 
18. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.35 uur. 
 
 
voorzitter     griffier     
J.A. de Boer MSc.    mr. drs. M. Huisman 
 

                                          
 
 
 


